POR QUE O ENVIO DE DÓLAR PARA O EXTERIOR CRESCEU
MESMO COM A FORTE VALORIZAÇÃO?
"Muitos dos nossos clientes têm imóveis financiados nos EUA e precisam pagar
mensalmente. A maioria está antecipando os pagamentos com medo de que a
supervalorização da moeda americana não tenha fim", explica Fernando Bergallo

Um problema que anda afligindo os brasileiros é a alta do dólar, que só nesse ano,
chegou a R$ 3,71. Isso ocorre tanto por fatores internos (instabilidade política e
econômica), quanto por fatores externos (forte recuperação da economia norte-americana
e instabilidade geopolítica causada por Trump). Porém, na semana do dia 21 de maio, o
dólar operou em queda por três dias seguidos. Essa volatilidade prejudica os
brasileiros tanto em viagens para o exterior, dificultando o consumo e passagens aéreas,
quanto em fazer investimentos ligados a moeda norte-americana. E muita gente acha que
isso acaba afetando o volume financeiro negativamente, mas não é o que ocorre
de fato em alguns setores.
Mesmo sendo prejudicados, os brasileiros continuam tentando contornar essa situação,
como explica o Diretor de Câmbio da FB Capital, Fernando Bergallo: “Na verdade, o que
tem acontecido é que mesmo com o dólar muito caro, as pessoas acabam se
assustando, e por isso acabam mandando dinheiro para fora mesmo assim, pois
entendem que ele pode subir ainda mais. Muitos dos nossos clientes têm imóveis

financiados nos EUA e precisam pagar mensalmente. A maioria está antecipando os
pagamentos com medo de que esta supervalorização da moeda americana não tenha
fim”. O executivo ainda completa que o caro e barato é algo muito relativo. “O dólar
custando R$ 3,70 pode ser um valor baixo, se no futuro próximo ele chegar em R$ 4,30”.
Todos os segmentos do mercado financeiro que trabalham com câmbio estão
sendo beneficiados pela alta da moeda americana. “Os bancos, corretoras de
valores e escritórios de assessoria são os responsáveis pela intermediação entre os
clientes no Brasil e as instituições fora do país. Quanto mais a moeda oscila, maior é o
volume de operações. É preciso aproveitar estes momentos e auxiliar da melhor forma o
cliente, conseguindo a melhor cotação e concretizando o envio de recursos no menor
tempo possível”, finaliza Bergallo.
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